
ДО НАУЧНО ЖУРИ КОНСТИТУИРАНО

СЪС ЗАПОВЕД № Р-109-293 / 30. 05. 2018 г. на РЕКТОРА на МУ-ВАРНА

СТАНОВИЩЕ

От Доц. Д-р Камелия Тодорова Цветанова, д.м.

Началник Клиника по “Анестезиология и интензивно лечение”

при  УМБАЛ ”Света Марина”- гр. Плевен 

Относно обявен конкурс за  академична длъжност “Доцент” в област на

висшето  образование  7.  “Здравеопазване  и  спорт”  и  професионално

направление  7.1.  “Анестезиология  и  интензивно  лечение”,  обявен  за

нуждите  на  Факултет  “Медицина”,  Катедра  “Анестезиология,  спешна  и

интензивна медицина” към МУ “Проф. Д-р Параскев Стоянов”-гр. Варна.

Единствен кандидат в конкурса е Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева,

д.м.

Прегледът  на  документите  показва,  че  процедурата  по  разкриване  и

обявяване на конкурса е спазена и материалите са предстванени съгласно

изискванията на ЗРАСРБ и правилника за развитие на академичния състав

на МУ-Варна.

Кратки биографични данни 

Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева, д.м. е родена на 13. 10. 1962 г. в гр.

Разград. 



През 1980 г. завършва Математическа гимназия- гр. Разград, а през 1987 г.

Медицина във Висш медицински институт- гр. Варна.

Придобива медицинска специалност по “Вътрешни болести” през 1998 г. и

по “Анестезиология и интензивно лечение” през 2004 г.

През 2015 г. защитава дисертационен труд като свободен докторант към

Катедра”Анестезиология,  спешна  и  интензивна  медицина”  към  МУ-  гр.

Варна на тема: “Динамика на коагулационния статус при чернодробни

резекции  по  повод  на  колоректални  метастази-анестезиологични

проблеми”.

Д-р  Боряна  Найденова  Иванова-Събева,  д.м.  има  богата  професионална

биография. 

От 1987 г. до 1990 г. е практикуващ лекар по вътрешни болести към ОРКБ

-гр. Добрич.

От 1990 г.-1994 г. е лекар по вътрешни болести в Курортна поликлиника

гр. Варна, а през 1992 г.-1994 г.  и на  кабинет в курорт “Златни пясъци”.

През периода 1995 г.- 2011 г. е ординатор в Отделение “Анестезиология и

интензивно лечение” към Специализираната болница за активно лечение

на онкологични заболявания “Д-р Марко Антонов Марков- Варна” ЕООД.

През 2012 г.-  2017 г.  е назначена като ординатор по “Анестезиология и

интензивно  лечение”  към  КАИЛ на  УМБАЛ  ”Света  Марина”  ЕАД-  гр.

Варна.

От 2016 г. до момента, Д-р Найденова е главен асистент към МУ “Проф. Д-

р Параскев Стоянов” - гр. Варна.

Научна дейност

В настоящия конкурс,  Д-р  Найденова  участва  с  30  научни труда,  както

следва:



1.  Автореферат  за  присъждане  на  научна  степен  “Доктор”  на  тема:

“Динамика на коагулационния статус при чернодробни резекции по повод

на колоректални метастази-анестезиологични проблеми”.

2. Монографии- 2 бр.

“Нови постижения на анестезията при чернодробна хирургия”

“Recent advances of Anaesthesia in liver Surgery”

3. Общо 18 пълнотекстови статии, две от които в чужбина.

4. От тях,  Д-р  Найденова е  самостоятелен  автор в  5,  първи автор  в  14,

трети автор в 2, четвърти в 2, шести в 3 и седми в 3.

Научна активност

Д-р  Боряна  Найденова  има  7  участия  с  доклади,  и  11  в  национални  и

международни научни прояви.

Кандидатката представя академична справка за наличие на научен профил

в Google Scholar.

Цитирания на трудовете на Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева са 2.

Основни тематични направления

Основните тематични направления в научно-изследователската дейност са

насочени в областите:

1. Съвременни  методи  на  анестезия  и  аналгезия  в  колоректалната  и

чернодробна хирургия.

2. Диагностика и лечение на хемокоагулационните нарушения в коремната

хирургия (№ 1, 3, 4 , 7, 10, 12, 16 и 24).

3. Динамично  проследяване  на  основните  хематологични  и  биохимични

показатели при болни подложени на чернодробни резекции.



4. Диагноза и хирургично лечение на пациенти с онкологични заболявания

на храносмилателната система.

5. Казуистика.

6. Медицинска наукометрия.

Основни приноси

Основни приноси от научните трудове на Д-р Найденова са в следните

направления:

1. За първи път в България провежда задълбочено и комплексно проучване

на кръвосъсирването при чернодробни резекции свързани с колоректален

рак. На базата на богатият си опит и научно-изследователски анализ,  тя

успява  да  създаде  диагностично-лечебен  алгоритъм  за  пред-  и

следоперативна  оценка  и  оптимизиране  на  коагулационния  статус  при

чернодробна хирургия, което прави научният ѝ труд уникален за страната.

2. Освен, че описва настъпилите коагулационни нарушения при тази група

пациенти,  Д-р  Найденова  доказва  и  ефективността  на  прилаганите

кортикостероиди.

3. Открива връзка  между обема и  продължителността  на  чернодробните

резекции и динамичните промени на показателите на кръвосъсирването и

чернодробните функции.

4. Доказва  по  безпорен  начин,  че  прилагането  на  сегментектомиите

намаляват времето за оперативна интервенция, с което намалява и риска от

кръвозагуба, а хемокоагулационните промени са незначителни в сравнение

с разширените чернодробни резекции (№ 1, 13).

5. Потвърдено е  диагностично-прогностичното значение на динамичните

измениния на нивата на С-реактивния протеин при чернодробни резекции



по повод на колоректални метастази, като повишаването му е свързано с

по-лоша следоперативна прогноза (№ 1, 14).

Учебна натовореност

Учебната натовареност на Д-р Найденова за периода 2016 г. / 2018 г. е 399

учебни часа.

Заключение

Д-р Боряна Найденова Иванова-Събева д.м. е завършен специалист, опитен

анестезиолог-реаниматор, отличен преподавател и научен кадър с богата

научна  продукция.  Показателите  ѝ  за  научно  изследователска  дейност

покриват критериите за заемане на академичната длъжност “Доцент”.

Аргументирайки моето мнение с всичко това, си позволявам убедено да

препоръчам  на  уважаемите  членове  на  научното  жури  да  гласуват

положително  за  присъждането  на  академичната  длъжност  “Доцент”  по

“Анестезиология  и  интензивно  лечение”  на  Д-р  Боряна  Найденова

Иванова-Събева, д.м.

 

03. 09. 2018 г.                                         Член на научно жури:                         

Гр. Плевен                                              Доц. Д-р Камелия Цветанова, д.м. 


